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Veľký Klíž cieľom
veteránrallye
Piešťany, Bojnice a Veľký Klíž? Okrem
„lázní“ stávajú sa vyhľadávaným miestom
priaznivcov motorizmu. Milovníci historických koní pod kapotami si každoročne
vytyčujú nové trasy a hľadajú neobjavené,
zaujímavé miesta. S potešením konštatujeme, že Veľký Klíž bol už po štvrtýkrát
po sebe zaradený do trasy „spanilej jazdy“
Veterán Car Club Appony z Oponíc. V nedeľu 30.júna 2013 nás navštívilo cca 80
nadšencov a priateľov historických vozidiel. Hneď po príchode boli privítaní
starostom obce Jozefom Bielichom, ktorý
vo svojom príhovore pozdravil zúčastnených a vyjadril svoj obdiv k vynaloženému
úsiliu potrebnému pri záchrane starých
RAJČANY OBHÁJILI PRVENSTVO
automobilov a motocyklov. Majitelia ve- 		
Starosta
obce
Jozef
Bielich
odovzdáva putovný pohár kapitánovi Rajčian. V pozadí v rozteránov si prezreli historickú časť obce,
hovore
Rastislav
Beliansky,
predseda OŠK FO Tatran (vľavo) so starostom obce Ješkova Ves
navštívili románsky kostolík. So záujmom
Pavlom
Gregušom
(viac
o
turnaji
na str.č.5).
Foto – Peter Maťašeje
si vypočuli jeho príbeh. Niektorí z nich
navštívili skanzen Starý Klíž, v ktorom
POZVÁNKA
ich sprevádzal sám richtár Gabriel Rehák. Vozidlá boli v tom čase prístupné
OŠK AMK Veľký Klíž pozýva
V tomto Roku viery sa môžeme zamysna námestí v Klížskom Hradišti, kde boli
lieť
nad
naším vyznaním viery. Viera totiž
všetkých priaznivcov motokrosu
k dispozícii širokej verejnosti. Po krátkom
nie je len čisto osobná, súkromná záležitosť.
Mala by sa prejavovať aj navonok. Svoju vieru
dňa 18.augusta 2013 na Brody,
občerstvení v miestnom pohostinstve
vyznávame viacerými spôsobmi. V prvom
u manželov Šusterovcov, účastníci rallye
kde sa uskutoční
rade modlitbou. K základným každodenným
získali upomienkové predmety a organimodlitbám kresťana katolíka patrí Apoštolské
MMSR mládeže v MX 50, MX 65
zovane pokračovali do cieľa svojej cesty
vyznanie viery - Verím v Boha.
3
a voľný pretek do 500cm .
– zrenovovaných priestorov ApponyovDruhý spôsob sú krstné sľuby. Ak sa
krstí dospelý človek, sám vyznáva svoju vieru.
ského kaštieľa v OpoVäčšinu z nás priniesli na krst naši rodičia
niciach. Tu bol pre
a krstní rodičia. Oni za nás a v našom mene
nich pripravený obed
vyznali vieru. Neskôr si pokrstení už sami
a prehliadka slávnej
obnovujú krstné sľuby: pri prvom svätom
knižnice. Z našej obce
prijímaní, pri birmovke, každý rok pri svätej
omši na Veľkonočnú vigíliu. Pri týchto prísa tejto akcie zúčastležitostiach vyznávame svoju vieru.
nili dva veterány – pri
Tretí spôsob je kresťanský život. Pri
záverečnom vyhodPoslednej večeri Pán Ježiš povedal apoštolom:
notení spomínanej
,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníakcie v Oponiciach
ci, ak sa budete navzájom milovať“(Jn 13,35).
Tieto slová platia pre všetkých, ktorí uveria
zaznelo z úst modev Pána Ježiša. Prví kresťania sa nimi dôsledne
rátora Petra Králika,
riadili. Tertulián, slávny obhajca kresťanskej
že Veľký Klíž je zauviery v 2.storočí, napísal: ,,Pohania podľa
jímavým a vyhľadátoho poznávajú, že niekto spomedzi nich sa
vaným miestom pre
stal kresťanom: zmenil svoj život, zanechal
neprávosti a začal čnostne žiť.“
priaznivcov histórie
Počas svojho verejného účinkovania sa
■
Námestie
obce
pri
kultúrnom
dome
bolo
v
čase
konania
stretnutia
na kolesách. A vedzPán Ježiš stretol s mnohými ľuďmi. Videli
veteránov
lákadlom,
ale
tiež
silným
emocionálnym
zážitkom
pre
me, že nielen pre nich.

VYZNANIE VIERY

Miloslav Sasko

všetkých, ktorí tam boli.

Foto – Dana Smatanová

(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Ešte stále doznievajú ohlasy z naozaj vydareného podujatia, ktoré náš turistický klub
zorganizoval v máji tohto roku. Jubilejné 50.
stretnutie čitateľov časopisu KRÁSY SLOVENSKA sa dostalo, prirodzene, aj do samotného
spomínaného časopisu. V dvojčísle 7-8/2013
je uverejnených 10 fotografií a krátky článok.
Za pozornosť tiež stojí editoriál na druhej
strane časopisu, v ktorom Daniel Kollár venuje pozornosť tomu, ako on videl podujatie
u nás a ako ho vnímal. Stojí to za prečítanie!
 Festival ľudových remesiel, folklóru
a tradičnej gastronómie – XXI. Pukanecké
remeselnícke trhy sa uskutočnili v dňoch 5.
- 7. júla. Už po tretí krát sa na tomto podujatí zúčastnila a prezentovala svoju tvorbu
Emília Húdoková.
 Dobrá správa prišla spoza oceánu. Dotýka
sa propagácie našej obce a miestneho turistického klubu. V periodiku KANADSKÝ SLOVÁK, v čísle 23 je reportáž z celoslovenského
podujatia, „Zrazu Krásistov“. Dopĺňajú ho dve
farebné fotografie. V článku je v stručnosti
opísaná aj história Michalovho vrchu a Vrch
Hory. Na inom mieste je uverejnená snímka
z Michalovho vrchu.
 V sobotu 20.júla sa futbalisti OŠK Tatran
Veľký Klíž zúčastnili futbalového turnaja
o Pohár starostu obce v Skýcove. Najskôr sa
stretli s mužstvom Borského Svätého Jura
nad ktorým jednoznačne zvíťazili v pomere
4:1. Postúpili tak do finále kde, ako píšu
zdroje zo Skýcova, domáci „po tuhom boji“
zvíťazili 5:3. Tretie miesto obsadili futbalisti
z Borského Svätého Jura a štvrtí skončili
futbalisti z Oponíc.
 Koncom júla navštívil Veľký Klíž Pavel
Dvořák so synom Jakubom, ktorý je fotografom. Známy historik pripravuje novú publikáciu, ktorá prinesie informácie aj o našej obci.
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V našich novinách často informujeme spoluobčanov o tom aké akcie sa uskutočnili,
čo sa udialo v obci, alebo v inštitúciách našej obce. No mňa priam fascinujú články, v ktorých sa píše o tom, čo sa chystá v krátkej dobe. Nemusela som ani premýšľať, prečo je to
tak... jednoducho preto, že uvedená napr. pripravovaná akcia, sa tak stáva do istej miery
dobrodružstvom. Pretože ak je celá obec informovaná o pripravovanom projekte, kto chce
a môže, alebo má možnosť, môže pomôcť, prispieť svojim dielom ešte k niečomu lepšiemu.

AJ CEZ PRÁZDNINY SA MYSLÍ NA ZMENY

Od riaditeľky našej MŠ Dariny Halmovej som sa dozvedela, že zatiaľ sa jej darí každý
školský rok niečo v MŠ vylepšiť, alebo zveľadiť a tak každým rokom MŠ napreduje. Financií
nikdy nie je dosť, preto sa riaditeľka snaží o získanie finančných prostriedkov aj pomocou
projektov, ktoré vyhlasujú niektoré nadácie.
Spolu podala 5 projektov, ktorých vypracovanie je naozaj časovo náročné avšak konečný efekt vždy za to stojí a hlavne keď je
úspešný. Z podaných projektov v dvoch bola
Keď robím, tak robím, keď oddychujem,
úspešná a tak 2 krát získala pre MŠ po 1 000€.
tak oddychujem.
Z týchto zdrojov sa tak obnovila umyvárka
Leto, dovolenka, cestovanie. Horúce témy
v MŠ novými obkladačkami, zakúpili sa nové
týchto dní. Väčšina z nás si chce oddýchnuť,
umývadielka, batérie a WC. Taktiež získané chce si užiť zaslúžené voľno, nabrať nové sily.
prostriedky boli použité na zakúpenie nového Únava patrí medzi tie rozumné zariadenia ornábytku do triedy - stoly, stoličky ako aj te- ganizmu, ktoré nútia človeka, aby si odpočinul,
lovýchovné náčinie. V minulom roku vďaka aby vypol z tých činností, ktoré ho premohli.
Obecného úradu a spolupráci s urbárskou Aká škoda, že človek často zabúda na prirospoločnosťou, ktorá darovala drevo na krovy, dzené prostriedky proti únave – odpočinok
a mnohé dary, ktoré mu poskytuje slnko, vzduch
sa v čase letných prázdnin vymenila strecha
a voda. V nich má najspoľahlivejšieho ochrancu
na budove MŠ. Bola to väčšia investícia av- proti telesnej a duševnej únave. Zároveň je to
šak aj tak sa zakúpili pre deti protialergic- najprirodzenejší zdroj obnovy síl.
ké vankúše a paplóny. Toto leto by chcela
Zdravie, pohoda, dlhý život, sú skryté
upraviť nádvorie MŠ. Múr si vyžaduje novú v týchto lacných a každému ľahko prístupných
fasádu, ktorú by rada pomaľovala detskými liekoch, ktoré nám príroda ponúka. Slnko,
motívmi tak ako to v minulosti aj bolo. De- voda, vzduch, pohyb a správna životospráva,
máme ich denne pri sebe, okolo seba a neraz
ti by iste potešili nové preliezačky, o čo sa ich ignorujeme.
usiluje do nového školského roku – domček
Slnko podľa odborníkov bude svietiť ešte 10
so šmykľavkou, hojdacie rameno, či lezecká miliárd rokov. No nám bude jeho teplý úsmev
stena. Chce vytvoriť pre deti také prostredie, patriť len veľmi nepatrnú časť z tohto nepredv ktorom sa budú cítiť príjemne, kde môžu staviteľne dlhého obdobia. Nuž, prečo by sme
realizovať rôzne pohybovo-cvičebné aktivity sa počas nášho života nemali uchádzať o jeho
a tým aj ovplyvňovať ich aktívny a zdravý te- priazeň, keď vieme aký má význam? Slnko
je nielen darcom života, ale aj liekom. Jeho
lesný vývoj. Zvlášť je to potrebné v tejto dobe, lúče sú skutočnými lúčmi života. Túto pravdu
kde deti nemajú z rodiny základy pohybovej človek pozná odpradávna a bohato využíva
aktivity a sedia viac pri televízii, počítači ako ich životodarnú silu. Každoročne vycestujú
športujú. V budúcnosti by chcela mať na dvo- tisíce turistov s cieľom prežiť svoju dovolenku
re aj dopravné ihrisko. Deti sa v materskej v novom prostredí, putujú na všetky svetové
strany. Pocit pravej dovolenky máme vtedy,
Informácie zozbieral, napísal a zostavil škôlke síce dopravnú výchovu učia, ale raz keď ju prežívame ako čosi nápadne kontrastné
Peter Maťašeje vidieť a osobne zažiť je viac ako niekoľko krát oproti tomu, čo je náplňou našich všedných
počuť. Darina Halmová dní. Na dovolenku človek nejde len preto, aby
miluje deti a svoju prá- sa zotavil z celoročnej námahy, ale aj preto, aby
cu považuje za poslanie. prerušil každodenný stereotyp.
Niekedy sa stačí premiestniť len o niekoľko
Má veľa energie, nápadov a hlavne vytrva- kilometrov ďalej, aby sme našli to, čo potrebulosti, dokáže klopkať jeme pre svoje fyzické a duševné zdravie. Leto
je čas, kedy si vychutnávame pikniky v tráve,
na dvere aj na srdcia či grilovačky s rodinou. Dlhé letné večery si
ľudí...a naši najmen- skutočne užijeme po horúcom dni, posedením
ší drobčekovia ju tiež s priateľmi, hoci aj na terase, alebo v altánku. No
majú radi. A rodičom sú medzi nami aj ľudia, ktorí neustále vravia,
sa oveľa lepšie pracuje nemám čas, stále čosi vybavujú, organizujú,
v robote, keď vedia, že naháňajú. Ťažko o nich povedať, že by sa vedeli
o ich najmenších a naj- zrekreovať aj keby išli na kraj sveta.
Rekreácia obnovuje a udržiava telesnú
■ Historik Pavel Dvořák počas návštevy Veľkého Klíža zavítal aj milších je v škôlke s lása duševnú schopnosť človeka. Dbajme na to,
do „Miloslavovej zeme“. V jeho spoločnosti redaktorka Nového Clusu kou postarané...
aby v nej bolo viac slnka a pohody.
Ing. Tatiana Sasková a Jakub Dvořák.
Foto – Miloslav Sasko
Anna Kňazeová
Anna Húdoková

Leto – čas dovolenky
a rekreácie
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jeho život, počuli jeho slová, boli svedkami jeho zázrakov. A predsa nie všetci mu uverili. Predsudky im bránili vidieť v ňom Božieho Syna, pýcha im nedovolila uznať to, čo svojím rozumom
nedokázali pochopiť. A tak ho jeho nazaretskí spoluobčania hneď pri prvej návšteve vyhnali
zo svojho mesta. Inokedy, po dlhej Eucharistickej reči v Kafarnaume, mnohí povedali: ,,Tvrdá
je to reč! Kto to môže počúvať?!“(Jn 6,60).
Príjemnejšie sa nám čítajú tie úseky v evanjeliách, ktoré nás informujú o viere jeho súčasníkov. Dokonca pohanský stotník v neho uveril. Pán Ježiš ho pochválil: ,,Takú vieru som nenašiel
u nikoho v Izraeli“(Mt 8,10). Uzdravený slepec na Kristovu otázku: ,,Ty veríš v Syna človeka?“,
odpovedal: ,,Verím, Pane“(Porov.Jn 9,35-38). Po vzkriesení priateľa Lazára mnohí uverili v Pána
Ježiša. Toto je len niekoľko ukážok, ako ľudia vtedajšej doby i navonok prejavili svoju vieru.
V priebehu dvoch tisícročí uverili a veria v Pána Ježiša ďalší a ďalší kresťania. My tiež k nim
patríme. Hlásime sa k Ježišovi Kristovi ako jeho ľudia, jeho veriaci, jeho nasledovníci. Prijímame
Božie pravdy napriek tomu, že im nerozumieme. Sme si vedomí, že naše poznávacie schopnosti
sú obmedzené. Aj mnohé skutočnosti materiálneho sveta sú pre nás zahalené tajomstvom. Ešte
viac to platí o nekonečných hlbinách Božieho života.
Veríme, pretože sme presvedčení, že ten, kto tieto pravdy vyslovil sám alebo cez povolaných
ľudí, je Pán Boh. Sotva by sa starozákonní proroci vystavovali prenasledovaniu, kameňovaniu,
nepriateľstvu, keby si neboli istí, že ich posiela Boh. Sotva by sa apoštoli a ďalší učeníci dali
obrať o pohodlný a spokojný, bezrizikový spôsob života, o svoju slobodu a vôbec o svoj život,
keby neboli presvedčení, že Kristove slová a skutky sú pravdivé. Ich neohrozené svedectvo
presviedča aj nás, aby sme úprimne a radostne vyznávali svoju vieru.
Svoju vieru teda vyznávame modlitbou, slovami, kresťanskými skutkami, skrátka celým
svojím životným štýlom. Vyznanie viery má vyžarovať z nášho usporiadaného rodinného života,
z našich kontaktov s druhými ľuďmi, z našej svedomitej práce, z našej statočnosti v skúškach
a utrpeniach i z našej ochoty a pohotovosti preukazovať lásku našim blížnym.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

V mesiaci júl 2013 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Mária Španková - Klíž 47
- 50 rokov
Eleonóra Bielichová - Klíž 75 
- 60 rokov
Anna Bujnová
- Klíž 64
- 60 rokov
Pavol Sasko
- Kl. Hradište 38 - 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje jubileum:
Oľga Bujnová
- Kl.Hradište 159  - 81 rokov
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

1.7.2013 Liana Kňazeová,
rodičia Michaela a Pavol
4.7.2013 Barbora Najmanová,
rodičia Kristína a Marek
23.7.2013 Viktória Bujnová,
rodičia Marta a Pavol

Zranenia a choroby sprevádzajú motokrosárov

Zranenia, alebo veľká smola, sprevádzajú našich pretekárov v tejto sezóne. Jazdec
v MX3 Open Pavol Hudok po zlomenine kľúčnej kosti a prasknutom rebre má
prasknuté opäť to isté rebro, čo sa stalo mimo tréningu tri dni pred pretekmi
v Sikenici. Naviac, v ďalšom týždni si zlomil prst na nohe. Pre neho je sezóna
takmer skončená, ak pôjde, tak len pretek v septembri v Skýcove.
Ďalšie zranenie má po preteku v Ješkovej Vsi aj Lukáš Brázdil - natrhnuté bočné väzivá
na nohe. U Rudolfa Mihaleje sa ozýva staré zranenie ramena z vlaňajška. Roba Guotha a Mareka
Najmana vyradili pred pretekom v Sikenici teploty a angína.
Preteku v Hráni pri Košiciach sa zúčastnil len Martin Bednár v MX3 Open, kde zvíťazil v rámci
Slovenského pohára. Bol to super výsledok od Beďa, ako ho prezývame. Hneď na to sa šiel piaty
pretek MX Tour v Sikenici, kde sa zúčastnilo 183 jazdcov. Z nášho tímu opäť vynikajúco zajazdil
Beďo, keď v MX3 Open obsadil výborné 2. miesto. V MX2 bol Tomáš Valach štvrtý, Peter Obert
skončil na 8. mieste. Andrej Stanko v MX2 Hobby odjazdil jednu jazdu a patrila mu 19. priečka.
V Lovčici sa šiel MMSR a voľný pretek. V MX3 Open bol Beďo siedmy, Robo Guoth v MX2
ôsmy. Andrej Stanko v MX2 Hobby skončil siedmy.
V sobotu 27.júla sa šiel Slovenský pohár v Širokom pri Prešove, zúčastnili sa ho traja jazdci
nášho tímu. Beďo v MX3 Open skončil štvrtý a Andrej Stanko po škaredom páde v druhej jazde
skončil celkovo deviaty. Peter Obert v MX2 skončil na 5. mieste.
M. Hudok st., manažér klubu AMK

Keď sa zima opýta, čo sme robili v lete, akú odpoveď dostane?

Nepochybujem, že všetci sme usilovne pracovali v záhradách, aby sme
si urobili zásobu na chladnú zimu. Aby sme si aj počas studených dní
pochutnali na zaváraninách a iných dobrotách zo ,,špajzy“. So zimou sú
spojené aj nepríjemné choroby - prechladnutie, nádcha, kašeľ, chrípka.
Vtedy bežíme do lekárne a kupujeme ostošesť vitamíny, čaje, len aby sme
sa čo najrýchlejšie uzdravili. Na toto by sme mali myslieť už teraz, keď je
sezóna byliniek. Mali by sme využiť to, čo nám príroda ponúka. Aj mnohé príručky na domáce liečenie majú v názve: ,,liečivá z božej lekárne“.
A veru je to pravda. Veď aj v lekárni si radšej kúpime produkty založené
na prírodných látkach. Treba si nazbierať lipu, materinu dúšku na kašeľ,
repík na rany. Práve teraz dozrievajú černice, ktoré zrážajú teplotu, aj
zavarené. Obyčajný myší chvost sa používa na potenie, pri nachladnutí,
na prečistenie organizmu. Čerstvé listy sa žujú pri bolesti zubov aj sa
prikladajú na čerstvé rezné rany. Listy šalvie obsahujú estrogén, ktorý
pomáha pri hnačkách, čaj pôsobí upokojujúco a upravuje krvný obeh,
znižuje potenie. Listy rozmarínu podporujú trávenie, sú účinné proti
nadúvaniu. Odvar z listov petržlena zlepšuje trávenie, tiež ako antiseptikum po uštipnutí hmyzom. Čaj z majoránu pomáha pri prechladnutí,
bolestiach hlavy, žalúdočných a nervových ťažkostiach. Čaj z pupalky
zmierňuje spazmatický kašeľ. Olej zo semien pupalky znižuje cholesterol
a krvný tlak a lieči tiež psoriázu. Bazalka napomáha tráveniu. Známa
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S P OM I E N K A

Tak rýchlo si odišla,
na rozlúčku nebol čas.
Len spomienky na teba
zostanú navždy v nás.
Dňa 2.júla 2013 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia
našej drahej mamy, starkej
a prastarej mamy

Jozefíny Melušovej

S úctou a láskou spomínajú dcéry
Božena a Anna, synovia Pavol a František

medovka ako čaj pomôže pri bronchitíde, nadúvaní a bolestiach hlavy, má
upokojujúce účinky. Pomliaždené listy prikladáme na miesto uštipnutia
hmyzom. Čaj z mäty zlepší trávenie, pomáha pri štikútke a plynatosti.
Odvar z ligurčeka pôsobí ako diuretikum, na vylučovanie škodlivín z tela.
Kvety levandule ako čaj zmiernia bolesť hlavy, upokojuje nervy, znižuje
plynatosť. Ak 20 minút povaríme semená slnečnice, získame prostriedok
proti kašľu. Čerstvé majú odhlieňujúci, mierne laxatívny účinok Pri
hnačke pomôže odvar z listov jahody obyčajnej. Kvety nechtíka ako čaj
zlepšia trávenie a vylučovanie žlče. Kvet bazy čiernej sa používa ako čaj
pri prechladnutí, má potopudné a močopudné účinky. Plody sú vhodné
do sirupov a likérov.
Bylinky zbierame ráno alebo večer, kvety za slnečného svitu. Sušíme
ich v tieni a treba ich obracať. A aby ich účinok bol čo najlepší, treba ich tiež
správne uskladniť. Najlepšie v tmavých sklenených pohároch s uzáverom
alebo v papierových vreckách. Umiestniť ich treba na tmavom suchom
mieste, aby nestratili účinnosť.
Niektoré liečivky určite pestujeme doma, po iné si zájdeme do prírody. V zime nám pomôžu. Prírodné látky sú určite lepšia voľba ako ich
chemické napodobeniny s mnohými vedľajšími účinkami. Ako málo
stačí k upevneniu nášho zdravia.
zh
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NÁDHERNÉ TRI DNI S HASIČMI

Predĺžený víkend od piateho do siedmeho júla sme iste všetci radi
privítali a voľné dni naplno využili. Najrôznejším spôsobom. Možno
sme na tie tri dni už dávno zabudli. Nie však všetci. Určite nie účastníci
zájazdu do Českej republiky, ktorý zorganizoval Dobrovoľný hasičský
zbor z Klížskeho Hradišťa pod vedením Pavla Stanku a Vladimíra
Sasku. Skúsme sa spoločne vrátiť o niekoľko dní späť a akoby v priamom vstupe prežívať všetko to, čím nás spomínané tri dni obohatili,
čo sme zažili, videli, z čoho sme nevychádzali z úžasu, na čom sme
sa zasmiali, z čoho sme sa tešili,...

Po siedmich hodinách cesty

Budíček zvoní veľmi skoro. Ale na rozdiel od dní pracovných vstávame
radi. Máme to šťastie, že môžeme byť účastní dlho očakávaného a starostlivo naplánovaného podujatia. Štart autobusu z Klížskeho Hradišťa
je pripravený na pol piatu ráno v piatok 5.júla. Všetci účastníci zájazdu
sú vzorní. Nemešká nikto. Šofér nášho autobusu Tibor Stopa štartuje
na dlhú cestu. Kilometre ubiehajú a v autobuse je akési ticho. Väčšina
podriemkáva, niektorí rozoberajú včerajšiu etapu Tour de France, mladé
páry sa tíško túlia k sebe, ďalší sa už potichu tešia. A veru, majú sa na čo.
Len dve zastávky po ceste. Krátke a nevyhnutné. Takmer presne rovných
sedem hodín cesty a sme v cieli. V obci Prachov sme o pol dvanástej
predpoludní. Po presne 393kilometroch. Kvapky dažďa vlastne ani nevnímame. Čaká nás návšteva naozajstného klenotu nielen Českého ráje
ale nepochybne celej Českej republiky. Prachovské skály. Sme ohromení
ich nádherou. Množstvo skalných veží, komínov, tiesňav a úžin cez ktoré
dvaja vedľa seba nemôžeme prejsť. Nádherná prírodná scenéria sa len
ťažko dá opísať. Vnímame naplno tú pestrosť a sme peknotou nadšení.
Úžasné miesto. Ani sa nám nechce odísť. Po asi piatich hodinách však
treba ísť. Sadáme do autobusu, ktorý nás odváža do Autokempu Dřevenice. Ubytovávame sa. Večer sa všetci stretáme v tamojšej reštaurácii.
Na návštevu zo Slovenska sa náležite pripravili. Do tanca a na počúvanie
hrá živá hudba, duo Gradace. Improvizovaný tanečný parket pod teplou
nočnou oblohou sa zapĺňa. Výborná zábava. Bavíme sa dlho do noci...

V Turnove a nielen tam

Sobotné ráno ozvláštňuje možnosť zajazdiť si na Lordovi, jazdeckom
koňovi, čo dve Paulíny z nášho zájazdu radi využívajú. Pohľad z konského
sedla si skúša aj vždy dobre naladený Jozef. Dojmy z predošlého večera
striedajú ranné kávy, raňajky a napokon výzva: „Nastupovať, program
pokračuje !“ Navštevujeme mesto Turnov. Prehliadka Múzea Českého
ráje strieda voľný program v meste. Máme šťastie. Práve tu prebiehajú
kultúrne slávnosti. Na pódiu vyhráva kapela Švejkband z Plzne, ktorú
strieda ľudový súbor, a postupne ďalší účinkujúci. Čo to je? Pomedzi davy
ľudí prechádzajú prapodivné postavičky... Dozvedáme sa, že popoludní
v mestskom parku majú obdobu našej cesty rozprávkovým lesom. V ich
podaní je to “hľadanie pokladu“. Škoda, že my máme iný program. Ale
vyfotiť sa s milými vílami a ďalšími postavami radi viacerí využívame.
Popoludní sme už v Malej Skále. Turistické centrum ponúka viacero

možností na túry, prehliadku skalného hradu, člnkovanie po rieke.
Po absolvovaní niektorej z ponúkaných možností si radi posedíme pri
káve. Reštaurácií je viacero. „Žlutá plovárna“ je azda najoriginálnejšia.
Poznáte pivo Svijany ? Práve na miesto, kde sa vyrába, smeruje naša ďalšia
cesta. Plánovaná prehliadka pivovaru bohužiaľ nie je možná. Podniková
predajňa a štýlová reštaurácia sú však tiež vynikajúcim bodom programu.
Ešte skôr ako ochutnáme pivo nás zaujme logo. Krásny stredoveký erb
a žltá farba na všetkom, čo propaguje výrobok súkromného pivovaru
založeného v roku 1564 (!!). A samotné pivo? Excelentné!

■ Spoločná snímka účastníkov zájazdu sa robila pod hradom
Trosky. Do novín sa však hrad kvôli svojej majestátnosti a výškovému rozdielu nedostal...

Trosky

V našom kempe, ktorý určite pamätá časy reálneho socializmu sme
si zvykli. V nedeľu ráno pozorujem, ako Emil vyťahuje stôl z chatky. ???
O chvíľu ho už rozkladá v strede medzi chatkami a ktosi vzápätí prináša
ďalší. Väčšina účastníkov zájazdu sa schádza pri švédskych stoloch.
Niekto prináša zeleninu, iný klobásu so slaninkou, nechýba trúnok,
káva, koláčiky... Pekné. „Páni, on fotí a ja som ešte stále v pyžame!“,
spontánne reaguje jedna z účastníčok zájazdu. Možno aj to vystihuje
nenútenú atmosféru. Takto pospolu, vonku na úvod tretieho dňa spoločné
raňajky. Po nich odchod o deviatej hodine. Cieľ – hrad Trosky. Z diaľky
ho pozorujeme už tretí deň, pretože pri našom presúvaní týmto krajom
je to naozajstná dominanta. A zrazu sme pod ním. Fotíme sa a vzápätí
už kráčame strmým briežkom k jeho hradbám. „Babka, tie schody idú
až po nebo?, pýta sa malá Nikolka pri vstupe na jednu z dvoch veží. Rátal
tie schody niekto? Asi nie, ale že dali zabrať. A v tom teple. Námaha však
stojí za to. Nerozmýšľame ani na chvíľu a robíme výstup aj na druhú
vežu. Impozantné ruiny hradu sú zážitkom. Šľahačkou na torte akým
rozhodne tento zájazd je. Vlastne bol. Lebo už sa vraciame. Prestávka
na jedlo, občerstvenie. Pri návrate do rodnej klížskej doliny tlieskame.
Naozaj, alebo v duchu? To je jedno. Ďakujeme hasičom. Predovšetkým
však dvom, ktorí to tak dobre pripravili, zabezpečili a všetky organizačné
záležitosti zvládli. A verte, že ak v klížskej doline vznikne dáka cestovka,
jej šéf nemôže byť nikto iný ako Vlado Sasko. A mimochodom Vlado,
ja sa hlásim za sprievodcu...
Text a foto Peter Maťašeje

TRADIČNÁ LETNÁ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ POKRAČUJE
Kôpka pohľadníc, ktorá sa nám na našom redakčnom stole
utešene rozrastá, nasvedčuje tomu, že letná súťaž má naozaj dobrú
odozvu. A zďaleka nekončí! Preto zabojujte! Vymýšľajte, píšte,
posielajte. A nezabudnite. Hodnotné ceny čakajú možno na vás!
redakcia
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PRVENSTVO NA HÔRKE OBHÁJILI RAJČANY

Už XXII. ročník futbalového turnaja o pohár
starostu obce zorganizoval
OŠK TATRAN Veľký Klíž v nedeľu 14.júla. Netreba azda zdôrazňovať,
že tak, ako každý rok, aj tentoraz patril k najočakávanejším športovým
udalostiam roka. Okrem domácich sa turnaja zúčastnili vlaňajší víťazi
– mužstvo Rajčian a tradičný účastník – mužstvo Skýcova. Premiéru
na podujatí mal ŠK Nevidzany z okresu Zlaté Moravce. Turnaj zahájil

■ Aktéri zahájenia turnaja na spoločnej fotografii spolu s ocenenými hráčmi.
V hornom rade zľava: Ing. František Bokor, PaeDr. Jozef Božik, primátor
Partizánskeho, starosta obce Jozef Bielich, Vendel Bielich, Anton Valúch,
JUDr. Jozef Stanko, Ján Najman st.. V dolnom rade predseda OŠK FO Rastislav
Beliansky, Štefan Kučera, Milan Vaňo a Michal Kučera.
starosta obce Jozef Bielich. Podujatie už tradične prišiel osobne podporiť aj primátor nášho okresného mesta PaeDr. Jozef Božik, ktorý
sa tiež prihovoril k účastníkom turnaja a početnému obecenstvu.
V úvode turnaja prebehla aj milá udalosť, keď zástupcovia klížskych
futbalových fanúšikov odovzdávali cenu trom najlepším hráčom Veľkého Klíža uplynulej sezóny. JUDr. Jozef Stanko a niekdajší futbalisti
Anton Valúch a Vendel Bielich za najlepšieho hráča vyhlásili a ocenili
Michala Kučeru. Cenu dostal aj najlepší strelec Štefan Kučera a tiež
Milan Vaňo, ktorý podľa fanúšikovského hodnotenia strelil najkrajší
gól sezóny v zápase s Pravencom. V prvom zápase nastúpili domáci
futbalisti proti tradičnému turnajovému súperovi zo Skýcova. Pod
vedením nového trénera Jána Stanka boli v prvom polčase domáci
jasne lepší. Potvrdzovalo to aj čiastkové skóre 2:1, s ktorým nastupovali do druhého polčasu. Možno zbytočným a častým striedaním
sme prišli o víťazstvo. Skýcovania využili situáciu a tromi gólmi
v druhom polčase strhli víťazstvo na svoju stranu. V druhom zápase
nastúpili Nevidzany proti Rajčanom. Futbalisti od Zlatých Moraviec
napriek hernej prevahe nedokázali skórovať. Rajčanci z ojedinelej
akcie skórovali 10 min pred koncom a napriek trom šanciam Nevidzian na vyrovnanie zostalo skóre nezmenené. Zápas o tretie miesto

priniesol až nečakane jednoznačný priebeh, keď domáci skórovali už
v druhej minúte. O výsledku rozhodla 7.minúta. Najskôr Žikavský
z Nevidzian prekopol z jedného metra prázdnu bránku a z protiútoku
zvýšili domáci na 2:0. Od tej chvíle sa zápas iba dohrával. Nevidzany
inkasovali ďalšie lacné góly. Klížanci si schuti zastrieľali a výsledok
postupne prikrášľovali. Bohužiaľ, stačilo to len na tretie miesto. Finále, ktoré sa tak ako všetky zápasy hralo na 2 x 35 minút, prinieslo
v prvom polčase dosť opatrný a vyrovnaný priebeh, o čom svedčilo
aj skóre na svetelnej tabuli – 0:0. Rozhodol druhý polčas. Dôraznejší
boli rajčanci. Prvý gól padol z jedenástky v 58. minúte. Už onedlho,
v 61. minúte sa tešili opäť hostia od Topoľčian. Strelec gólu na 2:0
oslávil svoj presný zásah pekným saltom. Skýcovanci nedokázali
prekonať dobre zabezpečenú rajčiansku obranu a museli sa uspokojiť
s druhým miestom v turnaji. Prvenstvo a putovný pohár si tak, ako
vlani, vybojovali Rajčany.
Finálovým zápasom a ocenením mužstiev a hráčov podujatie
na Hôrke ani zďaleka nekončilo. Bolo asi pol deviatej večer, keď sa
žrebovala tombola. Bola naozaj bohatá, cien bolo takmer štyridsať.
Večer a v noci sa konala tanečná zábava. Počas celého dňa si návštevníci Hôrky mohli pochutnať na výbornom guláši. Piekli sa osúchy,
predávala sa káva, rôzne nápoje. Tým najmenším chutila cukrová
vata. Zabezpečenie bolo, ako vždy, na vysokej úrovni. Organizátori
vykonali kus dobrej roboty. Zaslúžili sa tak o to, že sme na Hôrke

■ Premiéru na turnaji v pozícii kuchárskej dvojice mali Pavol Duša (vľavo)
a Jozef Bielich z Ješkovej Vsi.
zažili vydarené podujatie. Podujatie, ktoré opäť raz veľmi pozitívne
prispelo k spoločensko – športovému vyžitiu občanov klížskej doliny
a urobilo jej vynikajúcu reklamu.

SENIORI NA OKRESNEJ OLYMPIÁDE

■ Dvanásťčlenná delegácia našich seniorov, ktorí reprezentovali na podujatí
v Partizánskom.
Foto – Zeno Malík

Text a foto Peter Maťašeje
V poradí VIII. Okresná športová olympiáda seniorov sa
konala 29.júna v Partizánskom. Už tradične ju zorganizovala
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s okresnou organizáciou. Z našej obce sa jej zúčastnila
12 – členná skupina, v nej boli dvaja muži a desať žien. Bola
to celkovo šiesta účasť seniorov z Veľkého Klíža.
Podujatie začalo slávnostným sprievodom od Mestského
úradu v Partizánskom. Všetci účastníci oblečení v originálnych
tričkách k tomuto podujatiu, zamierili ku II.ZDŠ Rudolfa Jašíka,
kde prebiehali samotné súťaže. Okrem družstiev z nášho okresu
sa športového zápolenia seniorov zúčastnili aj zástupcovia
z Trenčína, Nového Mesta n/V. a Hlohovca. Naši zástupcovia
získali jedno prvé miesto. V súťaži streľba zo vzduchovky si ho
vybojovala Hedviga Gašparíková. Športové zápolenia snímala
aj Mestská televízia v Partizánskom. Našich reprezentantov
z MO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Klíži prišiel
osobne podporiť aj starosta obce Jozef Bielich.
Najbližším plánovaným podujatím MO Jednoty dôchodcov je výlet ku kaplnke sv. Rodiny na hranici hradišského
a kolačianského chotára.
Peter Maťašeje
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TURNAJ NA HÔRKE
VO VÝSLEDKOCH:
OŠK Veľký Klíž- FK Skýcov 3:4 (2:1) góly - Š.
Kučera- 3
ŠK Nevidzany- TJ Rajčany 0:1 (0:0)
O 3.miesto: OŠK Veľký Klíž - ŠK Nevidzany 6:0
(3:0) góly - Š. Kučera - 3, P. Chrenko, M. Kučera,
P. Pavlíček
Finále: FK Skýcov - TJ Rajčany 0:2 (0:0)
Najlepší strelec: Štefan Kučera OŠK V.Klíž
Najlepší brankár: Ondrej Hostačný - TJ Rajčany
Najtechnickejší hráč: Jakub Fruni - ŠK Nevidzany
Najstarší hráč: Ľuboš Štucika - FK Skýcov (37
rokov)
Pred 600 divákmi rozhodovali zápasy Miloš
Gašparovič, Martin Záhumenský a Peter Matúš.
MS

FUTBAL

Na konci júna zostalo mužom
a dorastencom odohrať ešte po jednom zápase aby tak mohli definitívne zakončiť
futbalový ročník 2012/2013.

A-mužstvo

30.6. Dohrávka 18.kola Veľký Klíž – Bystričany
10:0 (7:0)
góly – Š. Kučera - 4, R. Chrenko 2, M. Vaňo, S.
Holák, Marek Stanko , M. Kučera
Trgaľa – Hlaváček Kučera M., Bielich J., Stanko
Marek – Holák, Chrenko R., Najman, Bielich
P. – Kučera Š., Vaňo
Striedali: Šimun, Kučera J., Pavlíček, Matkovčík
Hostia, dávno zmierení so skutočnosťou, že minimálne na jeden rok opúšťajú Majstrovstvo oblasti,
nastúpili do zápasu iba s desiatimi hráčmi a prakticky sa nezmohli na žiadny odpor.
Naši hráči si z chuti zahrali, zastrieľali a už do polčasu skóre utešenie narástlo v náš prospech.

KST NA KOLESÁCH

Každoročne jedna z letných akcií nášho turistického klubu patrí cyklotúre. Tentoraz sa stal cieľom nášho záujmu kaštieľ v Oponiciach.
Dátum sme si vybrali absolútne štýlový - 21.júl je aj dňom poslednej etapy storočnej
Tour de France. Vyrážame o 11.00 od KD v Klížskom Hradišti a cestou sa ku nám
pridávajú ďalší účastníci. Napokon sa v Bošanoch pelotón dostane na konečné číslo
deväť. Po vzore našich slávnejších kolegov z Tour prebieha táto etapa v pokojnom
tempe, priateľskej atmosfére a bez prekvapivých únikov. Na polceste zvolíme krátku
prestávku, doplníme tekutiny a odstraňujeme drobné technické problémy. A odtiaľ
už plným tempom do cieľa rýchlostnej prémie v Oponiciach. Pre neúčasť televíznych
štábov a divákov vypúšťame hromadný špurt, tým pádom sa nemení celkové poradie
a každý si udrží tričko svojej farby. Areál kaštieľa nás víta upraveným parkom a krásne
vynovenými historickými budovami. Tie však už poskytujú vo svojich útrobách všetky
vymoženosti modernej doby - reštauráciu, ubytovanie, wellness, bowling... My však
máme iný záujem, prezrieť si zrekonštruovanú historickú knižnicu Apponyiovského
rodu, pýchu tohto renesančného kaštieľa, a dá sa povedať, aj celého Slovenska. Zbierka
zahŕňa 17300 kníh rôzneho zamerania v rôznych jazykoch od roku 1500 prakticky
až po súčasnosť. Po pútavom výklade o pohnutej histórii knižnice nasleduje spoločné
fotografovanie s oceľovými tátošmi a návrat domov. Cestou
si urobíme zastávku
v Solčanoch, kde
v miestnom príjemnom (chuťovo aj cenovo) podniku dopĺňame stratené kalórie.
Tých 60 kilometrov
v horúčave dalo všetkým zabrať, ale v dobrej spoločnosti sa dá
zvládnuť všetko. Tak
opäť niekedy v sedle
bicykla dovidenia,
priatelia!
Emil Sasko ■ V cieli cyklotúry na nádvorí oponického kaštieľa.
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Do druhej časti hry klesol počet súperových hráčov
na sedem a bolo iba otázkou času, kedy sa zápas
pre zranenie ďalšieho hráča skončí. Stalo sa tak
v 55.minúte, ale dovtedy ešte Š. Kučera stihol
streliť 3 góly, pričom jeden z úspešne realizovaného 11-m kopu.

Dorast

Vj

30.6 Dohrávka 18.kola V. Klíž - Bystričany 7:0 (2:0)
góly – S. Beliansky - 3, P. Minár -3, M. Žikavský
So sezónou 2012/2013 sme sa rozlúčili jasným
víťazstvom. Keď po tri góly strelili Beliansky Samuel a Minár Patrik. Po zápase sme sa rozlúčili
s Filipom Néčom, Lukášom Siegertom a Patrikom
Minárom, ktorí v družstve dorastu týmto zápasom skončili. Každému bola odovzdaná kniha
s futbalovou tématikou ako poďakovanie a zároveň spomienka na pôsobenie v družstve dorastu
Veľkého Klíža. Týmto sme ukončili sezónu na 12.
mieste s bilanciou 7 víťazstiev, 4 remízy a 17 prehier
a ziskom 25 bodov.

MS

A u g us t

Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.
Bartolomej svätý odpoludnia kráti.
V auguste nezabudnite
• začať s výsadbou na jar kvitnúcich cibuľovín.
Ako prvé vysádzame cibule narcisov a ľalií,
• začiatkom mesiaca vysádzať kosatce a pivónie,
• obnovovať vrstvu mulčovacej kôry na záhonoch.
Vlaha sa vďaka nej udrží v pôde dlhšie,
• kypriť, zalievať a prihnojovať kvetinové záhony,
kvitnúce letničky a dreviny v nádobách. Odstraňovaním odkvitnutých kvetov predĺžime
ich kvitnutie,
• kontrolovať jazierka, odstrihávať odkvitnuté
kvety lekien a hnijúce listy vodných rastlín,
• do polovice mesiaca zrezať vždyzelený živý plot
z ihličnanov a krušpánu,
• zalievať zeleninu a priebežne zberať úrodu,
• pravidelne zbierať popadané a hnijúce ovocie,
• v auguste vysádzame priesady jahôd do pripraveného záhonu, v ktorom je zapracovaná zmes
kompostovej zeminy a rašeliny, po výsadbe ich
udržujeme stále mierne vlhké.
ts

Foto – Božena Dubajová
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